Klasa: 112-01/18-01/10
Ur. broj: 356-01/18-1
Zagreb, 2. srpnja 2018.
Na temelju čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
(NN 128/17) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97,
65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
(u daljnjem tekstu: APN) raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

I. ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU STANOVA
-

Stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne radnice
Stručni uvjeti:
SSS tehničke struke,
poznavanje rada na računalu,
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski
rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Napomena za sve kandidate:
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i
urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potrebni dokumenti (isprave):
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava, osobne
podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te
po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika diplome ili svjedodžbe),
- dokaz o radnom iskustvu (neovjerena preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja
2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice
gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je
osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje
na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili uvjerenje
poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslova.
Dokumenti predani za natječaj neće se vratiti kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije
izbora može se zatražiti izvornik.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja. Prijave poslane elektroničkom poštom ili faksom neće se razmatrati.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima nakon
završene školske spreme.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u
prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve zakonom utvrđene dokaze o tom statusu.
Povjerenstvo utvrđuje popis prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na
testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja)
i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta kandidata.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više
se ne smatra kandidatom.
Način na koji će se kandidati testirati, sadržaj testiranja, odnosno područje iz kojeg će se
provoditi testiranje biti će navedeni na web stranici APN-a (www.apn.hr).
Na web stranici APN-a (www.apn.hr) objavit će se i mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua,
5 dana prije održavanja testiranja.
Poslodavac s izabranom osobom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom Odluke o sklapanju ugovora o
radu na određeno vrijeme s izabranim kandidatom na web-stranici APN-a (www.apn.hr).
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu: AGENCIJA ZA PRAVNI
PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA, Savska cesta 41/VI, uz naznaku „ZA
JAVNI NATJEČAJ“ u roku 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Narodnim novinama.
Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), na
web stranici Narodnih novina te na web stranici APN-a (www.apn.hr).
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako
prijavljeni kandidati ne zadovolje, poslodavac će poništiti natječaj i obustaviti postupak po ovom
javnom natječaju.

Agencija za pravni promet i
posredovanje nekretninama

